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1 Aanleiding 

Wat is de situatie?  

Op 15 december 2015 is “het accommodatiebeleid” vastgesteld door de gemeenteraad. 

(Registratienr. 15.027267.) Basis is het Raadsbesluit dat uit 20 onderdelen bestaat en het 

raadsvoorstel dat zo’n 21 pagina’s telt exclusief de bijlagen (zie bijlage).  

 

Accommodatiebeleid op hoofdlijnen 

Met het accommodatiebeleid wil de gemeente Schagen een aantal effecten bereiken: 

1. Instandhouding van de bestaande gebouwen en accommodaties 

2. Minder uitgeven aan accommodaties (bezuiniging) o.a. door een verschuiving in de rol 

van de gemeente en de clubs en exploitanten bij het instandhouden van de 

accommodaties: minder gemeente meer anderen.  

3. Minder verantwoordelijkheid voor maatschappelijk vastgoed. 

4. Harmonisatie van het beleid ten aanzien van gebouwen en sportvoorzieningen. 

 

Er zijn algemene uitgangspunten vastgesteld (bijlage 1) die zich laten samenvatten 

1.  Afbakening en inperking van de gemeentelijke rol bij de exploitatie en de 

instandhouding van maatschappelijk vastgoed. 

2. Optimale benutting van bestaande accommodaties 

3. Kostprijs dekkende huren 

4. Sober en doelmatig onderhoud. 

 

Om dat te bereiken worden er operationele maatregelen genomen op drie hoofdlijnen: 

1. Een verandering van de wijze waarop de gemeentelijke accommodaties in stand 

worden gehouden. Van een ad hoc financiering naar financiering op basis van 

meerjarige onderhoudsplannen (MOP’s) en de instelling van een instandhoudingsfonds 

voor de buitensportaccommodaties (het solidariteitsfonds). Hiervoor is een éénmalige 

dotatie van € 1.000.000 nodig en jaarlijkse structurele bijdrage € 344.000. 

2. Een structurele bezuiniging van € 405.000 als onderdeel van een structurele bezuiniging 

van € 8,5 mln. op de totale gemeentelijke begroting. 

3. Een grotere eigen verantwoordelijkheid en zelfwerkzaamheid van verenigingen en 

exploitanten c.q. een kleinere rol van de gemeente bij de accommodaties bijvoorbeeld 

door een bijdrage van de buitensportverenigingen aan het fonds voor de 

instandhouding, een beperkte regeling voor bijdragen aan de instandhouding van 

dorpshuizen en een beperkte regeling voor een exploitatiebijdrage aan dorpshuizen. 

 

Voor buitensport en voor wijk-, jeugd- en culturele gebouwen worden ook specifieke 

uitgangspunten bepaald. (Bijlagen) 

 

Aanpassing van het beleid 

Op 7 november 2017 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen van het CDA, JESS en 

VVD (“pas op de plaats bij de sport”) om één van de maatregelen te temporiseren: de storting 

van de sportclubs in het solidariteitsfonds. 

 

roept het college op 

- de derde tranche van de verhoging van de solidariteitsbijdrage aan het accommodatiebeleid niet in 

rekening te brengen totdat de evaluatie van het accommodatiebeleid besproken is in de raad, het 

accommodatiebeleid indien nodig hiermee in lijn te brengen en de dekking te halen uit het overschot 

2017 en 

- in overleg te treden met de Sportadviesraad en de Kunst- en cultuuradviesraad met als doel al in 2018 

een zinvolle evaluatie van het accommodatiebeleid uit te voeren. 

 

Deze aanpassing is bij het coalitieakkoord structureel gemaakt. De verenigingen dragen 

sindsdien nog 2/9 (i.p.v. 1/3) van de jaarlijkse dotatie aan het solidariteitsfonds bij. 

 

Evaluatie 

In het besluit van december 2015 zijn twee evaluatie deelbesluiten genomen. 
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3. In 2020 de verdeling van de bezuinigingen op basis van de financiële draagkracht van de 

dorpshuizen en de effecten ervan op de dorpshuizen te evalueren. 

14. In 2020 de specifieke uitgangspunten voor de buitensport in bijlage A (bijlage 1 in dit plan) 

behorende bij dit besluit te evalueren.  

 

Bij de begrotingsbehandeling in 2017 zegt het college van B&W het volgende toe (raad 8 

november 2016 agendapunt 8. Vaststelling begroting 2017 en meerjarenraming) de evaluatie 

accommodatiebeleid in 2019 te doen.  

 

Met de bovengenoemde motie van CDA, JESS en VVD van 7 november 2017 wordt het college 

opgeroepen “in overleg te treden met de Sportadviesraad en de Kunst- en cultuuradviesraad 

met als doel al in 2018 een zinvolle evaluatie van het accommodatiebeleid uit te voeren.”. 

 

2 Probleem-/vraagstelling 

1. Hoe is het met de accommodaties, de exploitanten, de gebruikers en de verenigingen 

gesteld? 

2. Heeft het accommodatiebeleid haar doelen en effecten bereikt? 

3. Wat zou er anders moeten? 

 

Het college van B&W is de probleemeigenaar van deze evaluatie. Als de evaluatie niet 

plaatsvindt worden de besluiten 3 en 14 van het besluit van 15 december 2015 niet uitgevoerd. 

Bovendien komt er geen uitsluitsel over de noodzaak van een derde storting in het 

solidariteitsfonds door de clubs. Die n.a.v. de motie van 7 november 2017 is opgeschort. 

 

3 Doelstelling 

Met deze evaluatie wil het college het accommodatiebeleid verbeteren op basis van de 

ervaring tot nu toe. Het college staat daarbij open voor wijzigingen in strategie en beleid 

wanneer de evaluatie daar aanleiding toe geeft. Het gaat niet alleen om in de operationele 

sfeer te kijken of bepaalde of maatregelen en activiteiten tot de gewenste effecten hebben 

geleid en tot eventuele verbeteringen te komen maar ook of er op operationeel of tactisch 

niveau aanpassing gewenst zijn. 

 

Met operationeel wordt directe en uitvoerende maatregelen bedoeld. Het operationeel niveau 

gaat over de wat-vraag: wat doen we concreet om de doelen van het accommodatiebeleid te 

bereiken? 

Op het tactisch niveau gaat over de hoe-vraag: hoe gaan we het accommodatiebeleid 

uitvoeren?  

Op het strategisch niveau gaat het over de waarom-vraag: waarom heeft de gemeente 

accommodatiebeleid en/of waarom heeft de gemeente maatschappelijk vastgoed? 

 

De gemeente is in deze evaluatie de leidende partij. Het merendeel van de maatregelen 

betreffen activiteiten van de gemeente. De clubs, verenigingen, overlegorganen en 

exploitanten worden nauw betrokken. Enerzijds omdat het gemeentelijk deel van het 

accommodatiebeleid ook invloed heeft op hun activiteiten en omdat een deel van de doelen 

en activiteiten ook hun gedrag en activiteiten betreft.  

  

4 Resultaat 

De evaluatie levert drie soorten informatie op:  

1. Gegevens/feiten: controleerbare indicatoren over wat er gebeurd is de afgelopen jaren 

met de accommodaties en de gebruikers, exploitanten en verenigingen 

2. Meningen: hoe heeft men het accommodatiebeleid ervaren 

3. Ideeën: hoe kan je verder  

 

De gegevens worden samengevat in een aantal deelrapportages of factsheets. De gegevens 

worden verzameld binnen de gemeentelijke organisaties en via enquêtes bij de verenigingen en 

exploitanten.  



Evaluatie Accommodatiebeleid  

gemeente Schagen 4 

 

Meningen en ideeën worden bij alle betrokken partijen opgehaald via gesprekken per cluster. 

Ook voor de ambtelijke organisatie komt er een apart gesprek. Bij deze gesprekken ligt de 

nadruk op de ervaring van de deelnemers en de mate waarin maatregelen effectief zijn 

geweest. In de gesprekken zal enerzijds een onderscheid gemaakt worden tussen algemene 

ontwikkelingen zoals vergrijzing, vermindering van deelname aan georganiseerd sporten en 

georganiseerde sociale activiteiten zoals toneel, muziek e.d. en vermindering van de bereidheid 

vrijwilligerswerk te doen. Anderzijds zal het effect van het accommodatiebeleid op verenigingen, 

exploitanten en gebruikers inzichtelijk gemaakt moeten worden. 

 

In gesprekken mogen partijen ook activiteiten en maatregelen voorstellen aan elkaar en de 

gemeente ter verbetering van het accommodatiebeleid. Dit is grondstof voor de verbetering 

van het beleid op zowel operationeel, tactisch als strategisch niveau. Van de werkconferenties 

worden verslagen gemaakt. 

 

In de derde fase wordt het evaluatierapport opgesteld dat bestaat uit de rapportages van fase 

1 en de verslagen van fase 2 en een management samenvatting.  

Het eindrapport wordt besproken met de diverse adviserende raden (SARS, KCARS). 

 

Daarna wordt er een raadsvoorstel opgesteld met waarin gerapporteerd wordt over de 

evaluatie en aanpassingen worden voorgesteld. Dit raadsvoorstel wordt opgesteld door het 

projectteam. Na een eerste bespreking met de wethouder wordt het raadsvoorstel besproken 

met de adviserende raden. Daarna gaat het voorstel op de gebruikelijke wijze (B&W, presidium, 

raadscommissie en raad) naar de gemeenteraad ter besluitvorming. 

 

Alle producten moeten inzichtelijk zijn en leesbaar voor clubs en raadsleden. Ze moeten 

bijdragen aan het overleg en de voorstellen die uiteindelijk naar de raad gaan.  

Het eindresultaat is een raadsbesluit over het te voeren accommodatiebeleid in de komende 

periode. 

 

5 Afbakening opdracht 

Zoals gezegd richt de evaluatie zich op verbetering van het huidige accommodatiebeleid op 

alle niveaus van beleid van operationeel via tactisch tot strategisch. Er wordt breed 

geïnventariseerd.  

 

Methodologisch wordt er voor gekozen om de gegevens direct uit de gemeentelijke organisatie 

te halen en direct met de betrokken partijen te spreken. Liever een goede en constructieve 

discussie dan een enquête als het om meningen en ideeën gaat. De evaluatie is geen 

wetenschappelijke exercitie maar een beleidsproces dat tot verbetering van het handelen van 

zowel de gemeenten als de verenigingen moet leiden. 

 

De nadruk in de evaluatie komt te liggen op de buitensport en de dorpshuizen. Hier zijn de meest 

uitgebreide maatregelen genomen. Bij de binnensport en de zwembaden is dit jaar Schagen 

Actief aangetreden en zal het rapport van de team Sportservice Nederland over harmonisatie 

van de tarieven binnensport centraal staan.  

 

6 Planning en fasering 

Fase  

Projectopdracht December 2019 

Verzamelen gegevens November december 2019 januari 2020 

Verzamelen meningen en ideeën Januari februari 2020 

Rapportage inclusief overleg met 

adviserende organen 

Maart 2020 

Opstellen raadsbesluit Maart april 2020 

Bestuurlijke besluitvorming (college/raad) April mei 2020 

 

6a Onderzoeksopzet en -vragen 
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Het skelet van de evaluatie bestaat uit de vijf clusters van accommodaties: 

1. Dorpshuizen 

2. Sporthallen, - zalen en gymzalen 

3. Buitensport 

4. Zwembaden 

5. Wijk- jeugd- en culturele gebouwen 

 

Per cluster wordt de stand van zaken voor de accommodaties, de gebruikers en de exploitanten 

in kaart gebracht. Er worden daarbij gegevens/feiten opgehaald en meningen en ideeën. 

Daarmee worden 6 hoofdvragen beantwoord: 

 

- Staat het er nog?  

- Functioneert het nog inhoudelijk?  

- Functioneert het nog financieel?  

- Welk effect hebben de maatregelen uit het accommodatiebeleid gehad? 

- Wat moet blijven?  

- Wat moet anders?  

 

Bij de analyse van de stand van zaken zullen de algemene en specifieke uitgangspunten van het 

accommodatiebeleid het beoordelingskader zijn. 

 

Bij de beoordeling van de financiële situatie zal zo veel als mogelijk de vergelijking gemaakt 

worden met tarieven en huren in de omliggende gemeenten. 

 

Voor een aantal clusters zijn specifieke uitgangspunten en maatregelen genomen die 

geëvalueerd zullen worden. 

 

Bij de dorpshuizen zal ook  gekeken worden naar het effect van de bezuiniging, de werking en 

het effect van de gemeentelijke bijdrage aan de exploitatie van dorpshuizen en de werking en 

het effect van de renovatiereserve. 

 

Bij de binnensport zal ook gekeken worden naar het effect van de bezuiniging van 25%. Centraal 

bij dit cluster staat het harmonisatievoorstel voor de tarieven van Teamsportservice Nederland. 

 

Bij de buitensport zal gekeken worden naar de zelfwerkzaamheid van de verenigingen, de 

juistheid van de geplande investeringsbedragen in de MOP’s voor het onderhoud en de hoogte 

en berekeningssystematiek van de bijdrage van de verenigingen aan het fonds voor de 

instandhouding, de adviserende rol van de SARS en het eigendom van de lichtmasten op de 

velden. 

 

Bij de zwembaden en de wijk- en jeugd en culturele gebouwen zijn er geen specifieke 

maatregelen genomen en wordt dus de stand van zaken in beeld gebracht. 

 

7 Kosten en baten 

Het project levert geen baten op.  

 

Gekozen wordt om de evaluatie in eigenbeheer uit te voeren. De kosten bestaan daarom uit de 

inzet van menskracht. Die komt uit de bestaande pool van medewerkers. Daarnaast zullen de 

werkconferenties een beperkte hoeveelheid geld kosten aan zaalhuur etc. 

 

Veel van de gegevens zijn binnen de gemeentelijke organisatie voorhanden. De medewerkers 

van het projectteam zullen de meeste gegevens uit de gemeentelijke administratie en begroting 

moeten aanleveren.  

Het verkrijgen en verwerken van informatie van de verenigingen en clubs (financieel, ledentallen, 

bezoekers etc.)zal arbeidsintensief zijn.  
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De werkzaamheden moeten worden ingepast in de werkzaamheden van de medewerkers. Dit 

vraagt om prioritering in de jaarplanning van de medewerkers ne afstemming met diverse 

leidinggevenden.  

 

Bij het inventariseren van meningen zal het gaan om de gespreksleiding bij de werkconferenties, 

bijeenkomsten en het opstellen van de rapportages.  

De eindrapportage en het opstellen van een raadsvoorstel en begeleiden van de gesprekken 

hierover met de adviserende raden is onderdeel van de werkzaamheden van het projectteam. 

 

8 Organisatie 

Opdrachtnemer stelt een projectteam samen. Hierin zitten tenminste: 

 

• specialist Sportbeleid en accommodatiebeleid 

• specialist Dorpshuizen 

• specialist Vastgoed 

• specialist Financiën  

• Communicatie adviseur 

• Strategen van het team Beleid van de afdeling Samenleving) 

 

De contacten met de ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgevers loopt via de gebruikelijke kanalen 

(stafoverleg en voortgangsgesprekken). 

 

Met de klankbordgroep uit de gemeenteraad wordt per fase tenminste één maal per fase 

overleg gevoerd en advies gevraagd in een bijpraatsessie. Daarnaast worden de leden op de 

hoogte gehouden via de mail. 

 

9 Communicatie 

Binnen het projectteam wordt vooral bilateraal en direct gecommuniceerd naar aanleiding van 

concrete en actuele zaken. Ook wordt de mail en een WhatsApp groep gebruikt. 

 

Met de diverse adviserende overleggen wordt bilateraal overlegd en om advies gevraagd 

tijdens de eerste fasen van het evaluatieonderzoek. In de derde fase (raadsvoorstel) wordt 

geadviseerd volgens de overeengekomen procedures. 

 

Met de gemeenteraad wordt via de klankbordgroep gecommuniceerd. Eventueel ook via 

voortgangsberichten in de vorm van een raadsinformatiebrief. 

 

Bredere communicatie is vooral aan de orde in de derde fase. In die fase wordt de 

communicatiestrategie verder uitgewerkt. 

 

10 Informatiebeheer 

Voor het projectteam wordt een aparte gemeenschappelijke map gemaakt op de I Schijf voor 

alle leden van de projectgroep toegankelijk. 

 

Belangrijke documenten worden opgeslagen in CORSA, waarbij in de titel altijd 

‘accommodatiebeleid 2019’ wordt vermeld. 

 

11 Risicofactoren en beheersmaatregelen  

1. bereidheid van partijen om deel te nemen 

2. tijdige beschikbaarheid van juiste gegevens intern en van externe partijen   

3. voldoende beschikbaarheid van medewerkers uit de organisatie 

4. overleg de aanbevelingen met adviserende partijen 

5. besluitvorming over de evaluatie en aanpassingen in het accommodatiebeleid 

 

De voornaamste bottlenecks in dit proces zijn relatie en tijd. Bij relatie gaat het om voldoende 

contact met alle betrokken partijen om zich gehoord te voelen en om belangen, meningen, 

standpunten en ideeën met elkaar gedeeld en besproken te hebben. De voornaamste 
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beheersmaatregel hierbij is meer investeren in deze contacten dan is gepland. Dit kan meer tijd 

kosten dan nu is gepland.  

Tijd is de uren die medewerkers kunnen investeren in de uitvoering van het werk. Dit vergt 

duidelijke prioritering in de werkzaamheden en goede afstemming met de medewerkers en de 

leidinggevenden. De voornaamste beheersmaatregel is daarom dat medewerkers niet verder 

worden belast met extra werkzaamheden vanuit de lijn. Als dat onvermijdelijk is moeten 

werkzaamheden over een langere periode uitgesmeerd worden. 

 

De tijdsplanning is gemaakt vanuit de wens de evaluatie vlot af te kunnen ronden omdat de 

aanvang van het proces al vertraagd is ten opzichte van eerdere besluiten. Gevolg van de 

benoemde risico’s is dat de doorlooptijd van het project langer zal worden. 

 

 

 

Ondertekening 

Projectleider  ambtelijk opdrachtgever  indien gewenst 

        Bestuurlijk opdrachtgever 
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Bijlage(n) 

R a a d s b e s l u i t  
De raad  van de  gemeente  Schagen,  
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.10 november 2015, nr. ; 

gezien het advies van de SportAdviesRaad Schagen d.d. 12 november 2015  

gezien het advies van de commissie Samenleving d.d. 24 november 2015;  

gezien het advies van de commissie Bestuur d.d. 25 november 2015; 

besluit: 

1. De dorpshuizen die in 2015 een exploitatiebijdrage (totale bijdrage circa € 178.000) 
hebben 
ontvangen van de gemeente, met ingang van 2017 een bezuiniging op te leggen van 
€ 35.000, welke wordt verdeeld naar rato van de financiële draagkracht van de 
dorpshuizen. 

2. Met ingang van 2017 de renovatiekosten te subsidiëren voor maximaal 33,3% van de 

werkelijk noodzakelijke kosten, waarbij structurele dekking wordt gecreëerd door middel 

van een hiervoor in het leven te roepen renovatiereserve dorpshuizen. Er wordt niet meer 

uitgekeerd dan de reserve toelaat. 

3. In 2020 de verdeling van de bezuinigingen op basis van de financiële draagkracht van de 

dorpshuizen en de effecten ervan op de dorpshuizen te evalueren. 

4. De exploitatiesubsidie voor sporthallen, sport- en gymzalen met ingang van 2016 vier jaar lang te 

korten met 6,25% tot een totaal van 25% . 

5. Buitensportvelden die vanuit de norm van de landelijke sportbonden niet meer noodzakelijk 

zijn, niet meer te onderhouden en te vervangen. 

6. De huidige huurtarieven ter hoogte van € 59.000 voor de sportvelden met ingang van 1 

januari 2016 in drie jaar, per veld (soort en aantal)te harmoniseren. Voor velden die vallen 

onder besluitpunt 5 geen huur meer in rekening te brengen. 

7. De solidariteitsbijdrage van € 211.000 in de vorm van een extra huurbijdrage per lid bij de 

buitensportverenigingen in rekening te brengen. 

8. De bijdrage genoemd onder 7 in drie jaar gefaseerd door te voeren. 

9. Het bedrag per lid genoemd onder 7 eens per drie jaar te bepalen en in rekening te 
brengen. 

10. De termijn van drie jaar los te laten als een bepaalde verenigingen gedurende de drie jaar 

geconfronteerd wordt met een drastische stijging of daling van het ledenaantal van > 25%. Dit leidt 

dan tot een tussentijdse aanpassing van het tarief per lid voor alle verenigingen. 

11. De SportAdviesRaad Schagen een adviserende rol te geven bij het vaststellen van de jaarlijkse 

vervangingsinvesteringen buitensport en de prioritering . 

12. De door de verenigingen verrichte werkzaamheden voor het dagelijks onderhoud te 

harmoniseren conform de afspraken in voormalig gemeente Harenkarspel. Zie daartoe 

bijlage 2b. 

13. De specifieke uitgangspunten voor de buitensport in bijlage A behorende bij dit besluit, vast te 

stellen. 

14. In 2020 de specifieke uitgangspunten voor de buitensport in bijlage A behorende bij dit besluit te 

evalueren. 

15. De exploitatiesubsidie voor zwembaden met ingang van 2016 vier jaar lang te korten met 

6,25% tot een totaal 25%. (2016-2019 jaarlijks 6,25%). 

16. De algemene uitgangspunten voor het accommodatiebeleid in bijlage B behorende bij dit 

besluit, vast te stellen. 

17. De uitgangspunten voor wijk- en jeugd en culturele gebouwen in bijlage C behorende bij 

dit besluit, vast te stellen. 

18. De adviesraden te betrekken bij mogelijke prioriteringsvraagstukken binnen 

het accommodatiebeleid. 

19. Het dekkingsplan voor het accommodatiebeleid zoals opgenomen in bijlage D vast te stellen 

waarin o.a in is opgenomen om: 

a. Een reserve in te stellen voor de renovaties van de dorpshuizen waarin met ingang 
van 1 januari 2016 jaarlijks € 40.000 wordt gestort; 
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b. Een reserve in te stellen voor de vervangingsinvesteringen van de sportvelden waarin 
per direct € 1 miljoen uit de reserve frictiekosten wordt gestort. 

c. Met ingang van 1 januari 2016 jaarlijks € 304.000 en € 211.000 (vanuit de 
solidariteitsbijdrage van de verenigingen) in de reserve vervangingsinvesteringen 
sportvelden te storten. 

d. Voor geplande renovaties voor dorpshuizen en vervangingsinvesteringen voor 
buitensport, de stand van de reserve als bovengrens te hanteren. 

e. Uit de post WMO voorzieningen (waaronder woningaanpassingen) structureel een 

bedrag van € 182.000 aan te wenden ten behoeve van de dekking van het 

accommodatiebeleid. 
f. De ozb vanaf 2016 structureel te verhogen met 9%. 
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Bijlage B bij het raadsbesluit van 15 december 2015 

Algemene uitgangspunten voor het accommodatiebeleid 

 

Voor het totale maatschappelijk vastgoed moeten naast de uitgangspunten per cluster, een aantal 

algemene uitgangspunten worden vastgesteld. Het gaat hierbij om de volgende punten: 

 

1. Gemeente ondersteunt en faciliteert niet, tenzij dit voor de instandhouding van het maatschappelijk 

vastgoed uitdrukkelijk noodzakelijk is. 

2. Exploitatie, beheer en duurzame instandhouding van maatschappelijk vastgoed is een primaire 

verantwoordelijkheid van inwoners, verenigingen en instellingen of andere particuliere initiatieven. 

3. Het maatschappelijk vastgoed krijgt geen financiële vergoeding tenzij aantoonbaar is dat exploitatie 

zonder gemeentelijke bijdrage niet mogelijk is. Bijdrage in de exploitatie wordt gebudgetteerd als de 

activiteiten in het maatschappelijk vastgoed de beleidsdoelen van de gemeente ondersteunen. 

4. De gemeente Schagen is, daar waar mogelijk, geen eigenaar van het maatschappelijk vastgoed. 
Gemeente Schagen regisseert en faciliteert verzelfstandiging van het gemeentelijk maatschappelijk 
vastgoed. Privatisering (volledig) vindt alleen plaats wanneer dit geen gevaar oplevert voor de 

uitvoering van de wettelijke taken en kerntaken van de gemeente. 
5. De gemeente Schagen huurt geen ruimte voor onderverhuur aan derden, waar de gemeente geen 

wettelijke plicht heeft. 
6. Indien maatschappelijk vastgoed eigendom is van derden, dan is de gemeente niet financieel 

verantwoordelijk voor de exploitatie en de onderhoudswerkzaamheden (incl.  
vervangingsinvesteringen). Dit met uitzondering van in huurcontracten vastgelegde specifieke 
afspraken met derden. 

7. Uitgangspunt is een optimale benutting van gemeentelijk maatschappelijk vastgoed. Dit betekent dat 
de beschikbare ruimte wordt verhuurd alvorens ander maatschappelijk vastgoed aan te trekken, ook 

al voldoet het niet geheel aan de wensen van de huurder. 
8. Huurders van gemeentelijk maatschappelijk vastgoed betalen een kostprijs dekkend huurtarief tenzij 

de bepalingen binnen het huurcontract dit uitsluiten en de economische activiteit is aangemerkt als 
activiteit die plaatsvindt in het algemeen belang, zodat ze buiten de reikwijdte van de Wet Markt en 
Overheid vallen. 

9. Gemeente Schagen streeft een zo evenwichtig mogelijke spreiding van het maatschappelijk 
vastgoed na. 

10. De behoefte aan maatschappelijke accommodaties wordt zoveel als mogelijk afgestemd op de 
vraag. 

11. Er wordt gewerkt aan een zo efficiënt mogelijke bezetting van de accommodaties 
12. Er wordt, waar het aan de orde is, gekeken naar de mogelijkheden van een clustering van functies 

en multifunctioneel gebruik. 
13. Standaard onderhoudsconditie is sober maar doelmatig (conditie 3 NEN 2767) en dient minimaal aan 

geldende wet- en regelgeving te voldoen. 
14. Bij uitvoering van door gemeente geheel of deels gefinancierd onderhoud wordt duurzaamheid in alle 

facetten nagestreefd. 
15. De overige dorpshuizen die in 2015 geen exploitatiebijdrage hebben ontvangen, ontvangen ook in de 

toekomst geen exploitatiesubsidie. 
16. De nulmetingen opgesteld voor de sportvelden en het gemeentelijk maatschappelijk vastgoed 

worden eens in de 5 jaar (eerstvolgende in 2019) geactualiseerd. Kosten hiervoor komen voor de 
buitensport ten laste van de reserve buitensport en voor het gemeentelijke maatschappelijk vastgoed 
ten laste van de gemeentelijke exploitatiebegroting facilitair. 
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Bijlage A van het raadsbesluit van 15 december 2015 
Voorgesteld wordt de volgende specifieke uitgangspunten vast te stellen ten behoeve van 
de buitensport. 

1. De gemeente zal steeds wanneer een veld op het gemeentelijk meerjarenonderhoudsplan 
staat een afweging maken of het veld behouden moet blijven of dat deze - rekening 
houdende met de norm van de landelijke sportbonden - kan worden omgezet in een veld 
tegen een lagere investering (voorbeeld: kunstgras naar natuurgras); 

2. Bij een tekort van de veldcapaciteit moet de sportvereniging gebruik maken van de 

dichtstbijzijnde geschikte sportlocatie; 

3. De gemeente houdt de planningsnormen van de nationale bonden aan voor het bepalen van de 
benodigde capaciteit, dan wel richtlijnen die landelijk worden aangehouden; 

4. Er wordt niet meer uitgekeerd dan de reserve buitensport toelaat. 

5. De SportAdviesRaadSchagen heeft een adviserende rol in de jaarlijkse prioritering van 
vervangingsinvesteringen die ten laste van de reserve komen. Nadere afspraken over 
deze adviserende rol worden opgenomen in het convenant met de 

SportAdviesRaadSchagen. 
6. De gemeentelijke bijdrage en de bijdrage van de SARS in de noodzakelijke 

vervangingsinvesteringen worden gebaseerd op de werkelijk gemaakte 
kosten. 

7. De verenigingen die in het verleden geen bijdragen hebben ontvangen voor 
vervangingsinvesteringen, ontvangen ook in de toekomst geen bijdrage voor de 
noodzakelijke vervangingsinvesteringen. 

 
Bijlage C bij het raadsbesluit. 
Uitgangspunten voor wijk- en jeugd en culturele gebouwen 

 

 

1. Indien het eigendom van derden betreft, is de gemeente niet financieel verantwoordelijk voor de 
exploitatie en onderhoudswerkzaamheden. In tegenstelling tot het verleden geeft de gemeente 
geen subsidie meer voor vervangingsinvesteringen of renovaties. 

2. Uitzondering hierop geldt als er specifieke afspraken zijn vastgelegd in een contract met 

derden zoals bijvoorbeeld Markt 18. 

3. Uitzondering hierop geldt ook voor de drie jeugdcentra. Ten behoeve van 
levensverlengend onderhoud stelt de gemeente indien de noodzaak is aangetoond, 

incidenteel maximaal 2/3 deel van de kosten beschikbaar mits deze middelen op dat 
moment binnen de exploitatiebegroting vrijgemaakt kunnen worden. 

 


